
GERAÇÕES



Gerações Y, Z e Alpha
Desde o século passado, a forma de classificar gerações de épocas específicas e nomeá-las tem sido um hábito cada 

vez mais comum, embora exista no mundo uma globalização que aproxima e promove adaptações e diminui as 

diferenças.

Mais recentemente, foram utilizadas letras do alfabeto para estabelecer os conceitos de Geração Y, Geração Z e 

Geração Alpha. É muito interessante a perspectiva dessas gerações sob a ótica do nascimento paralelo ao nascimento 

e desenvolvimento da Web, sua naturalização e absorção por crianças nascidas nestas novas épocas, e mais 

recentemente, sob o quanto a Internet já está totalmente integrada à vida humana desde o nascimento.



geração Y
Jorge Cutis, descreve em seu blog que a Geração Y 

(1977 a 1990) também chamada geração do milênio 

ou geração da Internet, é um conceito em Sociologia 

que se refere à corte dos nascidos após 1980 e, 

segundo outros, de meados da década de 1970 até 

meados da década de 1990, sendo sucedida pela 

Geração Z.

“A Geração Y desenvolveu-se numa época de 

grandes avanços tecnológicos e prosperidade 

econômica. Os pais, não querendo repetir o 

abandono das gerações anteriores, encheram-nos de 

presentes, atenções e atividades, fomentando a 

autoestima de seus filhos. Eles cresceram vivendo em 

ação, estimulados por atividades, fazendo tarefas 

múltiplas. Acostumados a conseguirem o que 

querem, não se sujeitam às tarefas subalternas de 

início de carreira e lutam por salários ambiciosos 

desde cedo. É comum que os jovens dessa geração 

troquem de emprego com frequência em busca de 



oportunidades que ofereçam mais desafios e 

crescimento profissional.

Uma de suas características atuais é a utilização de 

aparelhos de alta tecnologia, como telefones 

celulares de última geração, os chamados 

smartphones (telefones inteligentes), para muitas 

outras finalidades além de apenas fazer e receber 

ligações como é característico das gerações 

anteriores.

Enquanto grupo crescente, tem se tornado o 

público-alvo das ofertas de novos serviços e na 

difusão de novas tecnologias. As empresas desses 

segmentos visam a atender essa nova geração de 

consumidores, que constitui um público exigente e 

ávido por inovações.  Preocupados com o meio 

ambiente e as causas sociais, têm um ponto de vista 

diferente das gerações anteriores, que viveram 

épocas de guerras e desemprego. Mas se engana 

quem pensa que na Geração Y tudo são só flores.



Nascidos numa época de pós-utopias e modificação 

de visões políticas e existenciais, a chamada 

Geração Y cresceu em meio a um crescente 

individualismo e extremada competição. Não são 

jovens que, em geral, têm a mesma consciência 

política das gerações da época contracultural. E 

também, como as informações aparecem numa 

progressão geométrica e circulam a uma velocidade 

e tempo jamais vistos antes, o conhecimento tende a 

ficar cada vez mais superficial.”

Fonte: 

https://jorgecurtis.wordpress.com/2013/09/02/qual-a-

sua-geracao-baby-boom-x-y-z/



Influências da Geração Y
- Volta da democracia

- Abertura da economia

- Estabilidade econômica

- Plano Real

- Insegurança pelo crescimento da 

violência

- Surgimento da Web World Wide
Fonte: Reportagem de Raquel Paulino, especial para 
o iG São Paulo, com informações de Fernanda 
Furia, mestre em psicologia infantil pela University 
College London/The Anna Freud Centre – Londres 



Características da Geração Y
- Prezam pelo prazer no trabalho (que 

também deve ser fonte de satisfação) e 

nas horas vagas

- Buscam uma ascensão profissional 

rápida

- Valorizam a competência

- Têm raciocínio não-linear, do tipo 

hyperlink

- Tendem a executar várias tarefas ao 

mesmo tempo

- Conectam-se com o mundo por meio 

da tecnologia

- Apreciam a inovação

- Aceitam melhor as diferenças entre as 

pessoas

- Preocupam-se com questões sociais





Geração Z
A Geração Z (1991 a 2010) é a definição sociológica 

para definir a geração de pessoas nascidas no final da 

década de 1990 até 2010. Jorge Cutis anota que “a 

teoria mais aceita por estudiosos é que essa geração 

surgiu como concepção sucessora no final de 1982 

(começo do Echo Boom), aceita internacionalmente e 

adotada entre 1993 a 1995. Ou seja, geração que 

corresponde à idealização e nascimento da World 

Wide Web, criada em 1990 por Tim Berners-Lee 

(nascidos a partir de 1991) e no “boom” na criação 

de aparelhos tecnológicos (nascidos entre o fim de 

1993 a 2010). A grande nuance dessa geração é 

zapear, tendo várias opções, entre canais de televisão, 

internet, vídeo game, telefone e MP3 players.”

As pessoas da Geração Z são conhecidas por serem 

nativas digitais, estando muito familiarizadas com a 

Web, compartilhamento de arquivos, telefones 

móveis e MP3 players, não apenas acessando a 

internet de suas casas, e sim também pelo celular, ou 

seja, extremamente conectadas à rede.



Influências da Geração Z
- Ataque terrorista aos EUA - Torres 

Gêmeas

- Clima de insegurança mundial

- Crise econômica norte-americana

- Disseminação da internet que vai além 

da pesquisa passiva e possibilita a 

interação entre pessoas, a criação e 

transmissão de conteúdo (Web 2.0)



Características da Geração Z
- São nativos digitais: não entendem a 

vida sem internet e outras tecnologias

- Encaram a inovação e a velocidade 

como parte natural da vida

- Apresentam mais domínio das 

tecnologias do que a Geração Y

- Tendem a ser impacientes

- Consideram que o diálogo deva ser 

sempre aberto e global

- Estão em busca constante por novidades

- Têm uma tendência maior a se 

relacionar mais pelas redes sociais

- Demonstram menos tolerância para 

frustrações





Geração Alpha
Nos dias atuais, a mais nova geração é a Geração 

Alpha composta por crianças nascidas a partir de 

2010. A grande diferença desta geração é a interação 

com a tecnologia desde o nascimento. São crianças 

que desde muito pequenas estão inseridas em um 

cotidiano rodeado pela Web e suas possibilidades. 

É comum ver crianças muito pequenas capazes de 

utilizar os recursos de um smartphone com a maior 

naturalidade. Para alguns especialistas este pode ser 

mais um passo de evolução da espécie humana. 

Quando estas crianças chegam em idade escolar, 

muitas já encontram também um ambiente adaptado 

à tecnologia e à revolução que, aos poucos, também 

alcança a educação.

Hoje os pais procuram entender mais as necessidades 

do filho, muito mais do que indicar as obrigações que 

este deve cumprir – praticar determinado esporte, 

frequentar determinado local, estudar mais a 

disciplina tal. Os pais passam a valorizar mais o que 



o filho gosta e sabe fazer.

O foco, tanto no ambiente familiar quanto nas 

escolas, tende a olhar mais para o indivíduo, com 

uma relação menos hierárquica e mais diversa, 

espontânea, prática e de troca.

A psicóloga Vanessa Beraldo, explica em entrevista 

que “pais e professores deixam de ser educadores e 

passam a ser mentores, com foco maior na orientação 

de uma geração que possui acesso às informações na 

palma da mão”.

Beraldo faz um panorama sobre o comportamento 

das três gerações nos dias atuais.“As gerações se 

mesclam em algum momento, temos a X de 1960 – 

1980, Y de 1980 – 2000, e Z de 1990 – 2010. As 

gerações se comportam hoje ainda com traços 

característicos de sua época, porém como temos uma 

globalização as diferenças vão diminuindo e as 

pessoas se adaptando umas as outras. As 



expectativas criadas e os tabus colocados foram 

muito fortes. A geração X foi criada para ter um 

futuro mais próspero que seus pais tiveram, pois os 

mesmos vieram de uma era de recessão. Construir 

carreiras firmes e estáveis, e conseguir ascensão 

após anos de trabalho árduo. Com a economia 

mundial entrando numa era de prosperidade, a 

chave do sucesso foi possível, trazendo um otimismo 

em relação ao futuro.

Este otimismo e prosperidade fez com que a geração 

Y fosse criada de forma branda, acreditando mais 

ainda no seu potencial e necessitando de uma 

resposta imediatista.

Com a geração Y almejando carreiras brilhantes e 

posições de destaque em curto espaço de tempo, 

houve uma frustração coletiva, já que não é possível 

que uma geração inteira se destaque.



A extrema ambição, fruto da ilusão de quem essa 

geração realmente é, faz com que as expectativas 

sejam extremamente altas, desde o início da carreira 

e como a realidade não condiz com as expectativas o 

resultado é a frustração e infelicidade.

Podemos colocar que a geração Z é a extensão da Y, 

porém sem o grau de expectativa da geração 

anterior. É um público que acompanha a evolução 

tecnológica das empresas, focando muito para a 

área de jogos e mobilidade, despertando assim o 

espírito de competitividade e colaboração. O acesso 

às informações é bem mais rápido, fazendo com que 

despendam muito de seu tempo em seus celulares, 

tablets e smartphones. Isso gera um distanciamento 

nos relacionamentos interpessoais, abrindo ainda 

mais espaço para a imersão da tecnologia e o mundo 

virtual. São pessoas com certas características de 

impaciência e distração, procuram fazer somente o 

que gostam e com algum tipo de recompensa, é a 



geração que se preocupa com a sustentabilidade do 

planeta.

Hoje as gerações ainda se adaptam, não podemos 

afirmar que elas são engessadas por serem de outra 

época. O ser humano está sempre em pleno 

desenvolvimento, e a diversidade das gerações é 

enorme. O rumo das expectativas tomou percursos 

diferentes do planejado, que foram necessários para 

a adaptação de cada um.”



Influências da Geração Alpha
- Excesso de informação

- Alta velocidade nas mudanças sociais

- Conectividade e mobilidade totais e 

globais

- Organização e uso inteligente do 

conhecimento disponível (início da Web 

3.0)



Características da Geração Alpha
- Começam a estudar mais cedo que as 

gerações anteriores

- Terão o maior nível educacional de 

todas as gerações existentes até agora

- Serão os primeiros a vivenciar um novo 

sistema escolar - personalizado, 

autônomo, híbrido, baseado em projetos

- A tecnologia fará parte de todos os 

aspectos de suas vidas (pessoais e 

profissionais)

- Terão à disposição produtos e serviços 

cada vez mais personalizados, sob 

medida

- Criarão, desde cedo, conteúdo, produtos 

e serviços



Características da Geração Alpha
- Viverão em um mundo mais conectado 

ainda

- Seus relacionamentos serão horizontais 

e menos hierárquicos



Desafios da Geração Alpha
- Ainda que dominando as tecnologias, 

essas crianças não se formarão sozinhas e 

continuarão precisando do auxílio de 

pais, familiares e professores em seu 

amadurecimento

- O adulto de hoje precisa se informar 

sobre as mudanças atuais e as que estão 

por vir para orientar as crianças sobre 

como usar a Internet e as novas 

tecnologias de forma apropriada e ética. 

É a cidadania digital

- Também é função dos mais velhos 

identificar as informações relevantes e 

confiáveis e sintetizar esses conteúdos 

para os pequenos



Desafios da Geração Alpha
- Uma das mais valiosas ajudas que os 

adultos podem das a essas crianças é no 

desenvolvimento de habilidades 

sócio-emocionais para lidar com as 

dificuldades da vida, do mercado de 

trabalho e do mundo do Século 21.




